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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في تسعلفترتي الثالثة أشهر وال

 )ألف لاير سعودي(
 

 امـع - 1

للتأمين التعاوني )"الشننركة" ، شننركة مسننايمة سننعودية، مسننجلة في المملكة العربية السننعودية بموجب قرار شننركة سننالمة 
الشركة مسجلة إن م . 2007مايو  16يـننننن )المواف  1428ربيع الثاني  29ق بتاريو  /1121التجارة والصناعة رقم  زارةو

  .م 2007مايو  23يـ )المواف  1428جمادى األول  6بتاريو  4030169661بمدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم 
 

 :عنوان الشركة المسجل يو

 ;برج سالمة 

 طري  المدينة

 ; 4020صندوق بريد 

 ;21491جدة 

 .المملكة العربية السعودية
 

ادراج الشركة ممارسة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المتعلقة ب  في المملكة العربية السعودية. تم يي أيداف الشركة  إن
سعودي "تداول" في  شركة مزاولة أعمالوا في 2007مايو  23في سوق المال ال شركة مملوكة 2008يناير  1م. بدأت ال م. ال

 بالكامل من قبل الطرح العام ومن مسايمين سعوديين.
 

اللوائح الداخلية استلمت الشركة خطابات الموافقة من م سسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة واالستثمار بشأن تعديل 
 يونيو 6)المواف   يـنننننن1438رمضان  11في العادية الشركات الجديد. تم عقد اجتماع الجمعية العمومية نظام بما يتواف  مع 

 .  لى اللوائح الداخلية الجديدة للشركة  وبناء علي  تمت الموافقة عم2017
 

 
 أسس اإلعداد - 2

 العرض أسس  .أ
معيار المحاسنننننبة وفقاً ل م2020 سنننننبتمبر 30لفترة المنتوية في اكما في للشنننننركة تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة 

والمعايير واإلصننندارات األخرى  ربية السنننعوديةمعتمد في المملكة العكما يو  رير المالي األولي""التق -  34الدولي رقم )
 .ودية للمحاسبين القانونيينالويئة السع الصادرة عن

   

 االستثماراتتم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية ، باستثناء قياس 
التي يتم تقييموا التزامات منافع الموظفين و ،)ماعدا االسنننننننتثمارات المحتفظ بوا حتى تاريو االسنننننننتحقاق  بقيمتوا العادلة

 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 
  

ظامية يتم عرض قائمة المركز المالي األولية الموجزة على اساس السيولة. باستثناء الممتلكات والمعدات والوديعة الن
، األخرىات الفنية يومكافآت نواية الخدمة والمطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنوا واالحتياط

 أما جميع الموجودات والمطلوبات األخرى فوي كات طبيعة قصيرة األجل، ما لم ينص على خالف كلا.
 

ً لمتطلبات نظام التأمين في المملكة  العربية السعودية )الالئحة التنفيكية ، ف ن  يتعين على الشركة أن تحتفظ بدفاتر وفقا
حسابات مستقلة لكل من "عمليات التأمين" و"عمليات المسايمين". يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإليرادات 

 .  17)إيضاح  العائدة بشكل واضح ألي من يكه العمليات في الحسابات الخاصة مصاريفوال
 

ية بالكامل، و يجب ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالية السنو
 م.2019ديسمبر  31إلى جنب مع القوائم المالية السنوية كما في أن تقراً جنباً 

 

 متوقعة للسنة المالية ككل.يمكن إعتبار القوائم المالية األولية الموجزة م شراً للنتائج ال ال
 

 .ما لم يككر غير كلا تم عرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي وقد تم تقريب  ألقرب ألف
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(

 
 أسس اإلعداد )تتمة( - 2

 المحاسبية واالفتراضات  والتقديراتالهامة األحكام  .ب

على تطبي  اجتوادات وتقديرات وافتراضات من قبل اإلدارة والتي ت ثر ب القيامالموجزة يتطلب اعداد القوائم المالية األولية 
والمطلوبات وااليرادات والمصاريف المسجلة، قد  المبالغ المصرح عنوا فيما يتعل  بالموجوداتالسياسات المحاسبية و

 تختلف النتائج الفعلية عن يكه التقديرات.
 

بي  السياسات الجويرية التي اتبعتوا اإلدارة في تط األحكامإعداد يكه القوائم المالية األولية الموجزة، ف ن  وفي إطار
السياسات  سياسات إدارة المخاطر يي نفس والتي تتضمن المحاسبية للشركة والمصادر الرئيسية لعدم التيقن من التقديرات

قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لعدم  ومع كلا، م.2019ديسمبر  31المطبقة في القوائم المالية السنوية كما في 
المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة كورونا. إن اإلدارة غير  عنوا في القوائم اإلفصاحتي تم اليقين بشأن التقديرات ال

 حول  19)في التقديرات بشكل معقول كما يو مبين في إيضاح  قادرة في الوقت الحالي على تحديد مقدار عدم اليقين
عكس أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد التقارير الوضع، وتستمر اإلدارة في تقييم الموجزة. س المالية األولية القوائم

 .المستقبلية
 

 موسمية العمليات  .ج
 ال توجد تغييرات موسمية قد ت ثر على عمليات التأمين في الشركة.

 
 السياسات المحاسبية الهامة  - 3

 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وتفسيرات لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وتعديالتها  (أ
 المطبقة من قبل الشركة: 

  المعايير والتعديالت والتغييرات الجديدة التالية للمعايير الحالية الصـادرة عن مجلس المعايير الدولية للمحاسـبة )"المجلس"
ً  يوكما  -تطبيقوا من قبل الشركة تم م 2020يناير  1والتي دخلت حيز التنفيك في  :  مناسبا

 

 انـــــيـــبــــال  المعيار / التعديالت 

 تعريف الجويري   8  و )1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

 تعريف العمل التجاري    3)التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية 

تعديالت على مراجع إطار المفاييم في المعايير الدولية إلعداد  إطار المفاييم 
 التقارير المالية

 

إن اعتماد المعايير المعدلة والتفسيرات التي تنطب  على الشركة ليس لوا أي تأثير جويري على يكه القوائم المالية األولية 
 الموجزة. 

 
 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ  (ب

فيما يلي المعايير الصـــادرة والتي لم تدخل حيز التنفيك حتى تاريو إصـــدار القوائم المالية األولية الموجزة. تعتزم الشـــركة 
 تطبي  المعايير التالية حالما تصبح قيد التنفيك:

 

 
 

 المعيار / التعديالت

 
 

 البيان

ه اعتباراً من يسري مفعول
الفترات التي تبدأ في أو بعد 

 التواريخ التالية 

 انظر االيضاح أدناه  عقود التأمين   17المعيار الدولي للتقارير المالية )

 انظر االيضاح أدناه األدوات المالية  9المعيار الدولي للتقارير المالية )
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 سعودية()شركة مساهمة 

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30في  تينأشهر المنتهي والتسعةتي الثالثة أشهر لفتر

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( - 3

 )تتمة( ب( المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ

 " عقود التأمين"  -( 17المعيار الدولي للتقارير المالية )

 نظرة عامة
االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود التأمين، المعيار مبادئ  م ويحدد2017مايو 18ا المعيار في صدر يك

 ".   عقود التأمين" -  4) ويحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية
 

على عقود التأمين الصادرة وعلى جميع عقود إعادة التأمين وعقود االستثمار مع مزايا المشاركة يطب  المعيار الجديد 
 عقود التأمين:  منب صدار عقود تأمين. يتطلب المعيار فصل العناصر التالية  اً ضختيارية بشرط أن تقوم المنشأة أياال
 

 المشتقات الضمنية، في حال تحق  بعض المعايير المحددة،   1
 و االستثمار المحددة، عناصر  2
 تتعل  بالتأمين.   أي وعد لتحويل بضائع محددة أو خدمات ال  3

 
ً تساب يكه العناصر بشكل منفصل وفقيجب اح   والمعيار الدولي 9ار الدولي للتقارير المالية )يللمعايير كات الصلة )المع ا

 .  15للتقارير المالية )
 

 القياس 
الكي يسمح للم من عليوم االستمرار في استخدام السياسات  (4) من متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية العكسعلى 

نماكج القياس المختلفة  (17) م، يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية2015المحاسبية ألغراض القياس القائمة قبل شور يناير 
 التالية: 

 
 العناصر التأسيسية" التالية:"يستند النموكج العام إلى 

  
 التدفقات النقدية الواجب تحقيقوا، والتي تتكون من:   أ

 ،التقديرات المرجحة المحتملة، للتدفقات النقدية المستقبلية 

  ،التعديل الكي يعكس القيمة الوقتية للمال )أي الخصم  والمخاطر المالية المرتبطة بوكه التدفقات النقدية المستقبلية 

 مخاطر المتعلقة بالمخاطر غير المالية. تعديل ال 
 
يامش الخدمات التعاقدية: يمثل يامش الخدمات التعاقدية الربح غير المحق  لمجموعة عقود التأمين، ويتم إدراج    ب

يتم  .حالما تقوم المنشأة بتقديم خدمات في المستقبل. ال يمكن أن يكون يامش الخدمات التعاقدية بالسالب في بداية العقد
في نواية كل فترة تقرير  .تسجيل أي عجز في التدفقات النقدية التي يجب استيفا يا في بداية العقد ضمن قائمة الدخل

 : لتشمل كل من مالي الح ، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين
 

  بالخدمات المستقبلية ويامش الخدمات التزام التغطية المتبقي الكي يتكون من استيفاء التدفقات النقدية المتعلقة
 التعاقدية لمجموعة عقود التأمين في كلا التاريو. 

  التزام المطالبات المتكبدة الكي يتم قياس  كتدفقات نقدية محققة تتعل  بخدمات سابقة تم توزيعوا على عقود التأمين
 في كلا التاريو. 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 مساهمة سعودية()شركة 

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(

 
 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(  (ب

 " عقود التأمين" )تتمة(   -( 17المعيار الدولي للتقارير المالية ) 
 

ً يتم تعديل يامش الخدمات التعاقدية الحق بحسب التغيرات في التدفقات النقدية التي تتعل  بالخدمات المستقبلية لكن ال يمكن  ا
د عن يامش الخدمات التعاقدية المتبقي في الربح أن يكون بالسالب، وبالتالي يتم إدراج التغيرات في التدفقات النقدية التي تزي

أو الخسارة. تضاف الفائدة على الوامش الخدمات التعاقدية بمعدالت ثابتة عند االعتراف األولي بالعقد )معدل الخصم 
دية الخدمات التعاق المستخدم في بداية العقد لتحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية التقديرية . إضافة إلى كلا، يتم تحويل يامش

إلى وحدات التغطية التي تعكس كمية المنافع المقدمة ومدة التغطية المتوقعة للعقود المتبقية  إلى الربح أو الخسارة استناداً 
 في مجموعة عقود التأمين. 

 

المشاركة المباشرة" . ليوا بـ "عقود طريقة الرسوم المتغيرة يي طريقة إلزامية لقياس العقود بمزايا مشاركة مباشرة )يشار إ
ً يتم إعادة تقييموا الحق يتم عمل يكا التقييم لمعرفة ما إكا كان العقد يحق  يكه المعايير في بداية العقد وال . بالنسبة لوكه ا
 العقود، يتم تعديل يامش الخدمات التعاقدية إضافة إلى ضمن النموكج العام لتشمل: 

 

 ة من القيمة العادلة للبنود األساسية. أالتغيرات في حصة المنش  1
 التغيرات في تأثير القيمة الوقتية للمال والمخاطر المالية التي ال تتعل  بالبنود األساسية.   2
 

إلتزام التغطية المتبقي في حال كانت الطريقة تقدم  إضافة إلى كلا، يسمح بطريقة توزيع األقساط المبسطة من أجل قياس
ً قياس ل عقد في مجموعة عقود التأمين لمدة سنة واحدة كموكج العام أو أن فترة التغطية لل جويري عن النيختلف بشك ال ا

التدفقات النقدية  اً قصولي ناط المستلم عند االعتراف األأو أقل. وبوكه الطريقة يتم موائمة التزام التغطية المتبقي مع القس
يتوجب على المنشأة  ن  الإللتطبي  من أجل قياس المطالبات المتكبدة. إال  المكتسبة من التأمين. يظل النموكج العام قابالً 

 تعديل التدفقات النقدية المستقبلية للقيمة الزمنية للنقد وتأثير المخاطر المالية في حال أن التدفقات النقدية المتوقعة سيتم 
 تكبديا.  دفعوا / استالموا خالل سنة واحدة أو أقل من تاريو المطالبات التي يتم

 
 تاريخ السريان 

، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية  2017في مايو ، 2023يناير  1تنوي الشركة تطبي  المعيار في تاريخ  الفعلي في 
، قرر مجلس معايير المحاسبة  2020مارس  17عقود التأمين. في  )17(النسخة النوائية من المعيار الدولي للتقارير المالية 

لمدة عام واحد إلى فترات إعداد   17)شكل مبدئي تأجيل تاريو سريان المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم الدولية ب
. كما قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية بشكل مبدئي السماح لشركات التأمين 2023يناير  1التقارير التي تبدأ في أو بعد 

سنة إضافية من التأجيل ، مما يعني أن  يمكن تطبيقوما على كال ل  9)الم يلة لتأجيل المعيار الدولي للتقارير المالية 
، عدل مجلس معايير المحاسبة  2020. في يونيو 2023يناير  1لمعيارين ألول مرة في فترات التقارير التي تبدأ في أو بعد ا

عقود التأمين. تودف التعديالت إلى مساعدة الشركات على تطبي   17الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 17يسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  وتسويل شرح أدائوا المالي. 17مالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير ال

. تقوم م سسة النقد العربي السعودي 2023يناير  1الكي يتضمن التعديالت من فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  15طبي  كل من المعيار الدولي للتقارير المالية )يسمح بالتطبي  المبكر في حال ت، ب صدار تعليمات لمرحلة التصميم

  "األدوات المالية". تنوي الشركة تطبي  المعيار في 9"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية )
 تاريو دخول  حيز التنفيك.

 
 التحول

ن  في حال كان التطبي  بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير مجٍد، يجب على إإال  ،يجب تطبي  المعيار بأثر رجعي
 المنشأة عندئك اختيار إما طريقة التطبي  المعدلة بأثر رجعي أو طريقة القيمة العادلة. 

 
 العرض واالفصاح 

مع التعديالت على العرض تتوقع الشركة أن ي دي المعيار الجديد إلى تغيير في السياسات المحاسبية لعقود التأمين 
 .واإلفصاح
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  -3

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(  (ب

 " عقود التأمين" )تتمة(  -( 17المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

 التأثير
 ً . كما في تاريو اصدار يكه القوائم المالية  17)بتقييم تأثير تطبي  وتنفيك المعيار الدولي للتقرير المالي  تقوم الشركة حاليا
 تقييم األثر المالي لتبني المعيار بالكامل من قبل الشركة. بعد ، لم يتم األولية الموجزة

 

 ثر على قائمتي الدخل والمركز تي ستال واإلسناداتتتوقع الشركة تأثيرا جويريا في القياس واإلفصاح عن إعادة التأمين 
ب شراف من  عملوشكلت فري   التجويزبدأت الشركة عملية  .المعيار بشكل مبكرالمالي. قررت الشركة عدم تطبي  يكا 

 .إلعداد التقارير المالية التنفيكية للمعايير الدولية االدارة لجنة

 
 األدوات المالية  - (9)المعيار الدولي للتقرير المالي 

الجديد البنود التالية . يتناول المعيار  39)م ليحل محل معيار المحاسبة الدولي 2014يوليو  24صدر يكا المعيار في 
 :المتعلقة باألدوات المالية

 
  التصنيف والقياس

طريقة واحدة لتحديد ما إكا كان يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة   9)يستخدم المعيار الدولي للتقرير المالي 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة 

 إكا:
  

  بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية و تم االحتفاظ باألصل في نموكج أعمال يدف  االحتفاظ . 1
 ت دي الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريو محددة الى الحصول على تدفقات نقدية تمثل مدفوعات المبلغ األصلي . 2

 والفائدة على المبلغ األصلي القائم.
 

اآلخر ويتم إعادة تدوير األرباح أو الخسائر المحققة من يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 :خالل الربح أو الخسارة عند البيع ، في حال استيفاء الشرطين التاليين

 

موجودات  بيعتعاقدية ولاالحتفاظ باألصل في نموكج أعمال يدف  االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل تدفقات نقدية . 1
  مالية. و

ً تعتبر أيضتدفقات النقدية تمثل مدفوعات المبلغ األصلي وة للالشروط التعاقدي. 2  فائدة على أصل المبلغ القائم.  ا
 

عند ويتم قياس األصول التي ال تفي بأي من يكه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. باإلضافة إلى كلا، 
مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إكا كان من  االعتراف المبدئي، يمكن للشركة استخدام الخيار لتعيين أصل

  .بشكل جويري خفيض الفروقات المحاسبيةشأن  استبعاد أو ت
 

ً ظ بوا للمتاجرة، يمكن للشركة أيضبالنسبة ألدوات حقوق الملكية غير المحتف إجراء اختيار ال رجعة في  لعرض التغييرات  ا
والخسائر المحققة ، ويتم االعتراف بتوزيعات  األرباحالالحقة في القيمة العادلة لألدوات في الدخل الشامل اآلخر)بما في كلا 

 .األرباح أو الخسائراألرباح في 
 

باإلضافة إلى كلا، بالنسبة لاللتزامات المالية التي تم تحديديا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ف ن مقدار التغير 
إلى التغييرات في مخاطر االئتمان لتلا االلتزامات يتم االعتراف ب  في الدخل  العائدفي القيمة العادلة لاللتزام المالي 

دي االعتراف بآثار التغييرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام في الدخل الشامل اآلخر الى الشامل اآلخر، ما لم ي 
 حالة عدم تطاب  محاسبي في األرباح أو الخسائر.

 
 في القيمة الهبوط

خسائر االئتمان المتوقعة، مقارنة بخسائر االئتمان   9)القيمة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  يبوطيعكس نموكج 
، 9. لم يعد من الضروري، بموجب نموكج المعيار الدولي للتقرير المالي  39)المتكبدة بموجب المعيار المحاسبي الدولي 

 حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان.
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 سعودية()شركة مساهمة 

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(  (ب

 األدوات المالية )تتمة(  - 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
 في القيمة )تتمة(  الهبوط

وبدالً من كلا ، تقوم الشركة دائًما بحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلا الخسائر االئتمانية المتوقعة. يتم 
 .لتعكس التغيرات في مخاطر االئتمان منك االعتراف األوليتحديث مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة في تاريو كل تقرير 

 
 التحوط  ةمحاسب

  متطلبات جديده لمحاسننننبة التحوط كي تتماشننننى محاسننننبة التحوط بشننننكل أقرب مع 9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي )
العام لمحاسنننب  التحوط. تنطب  إدارة المخاطر. تعمل المتطلبات على تأسنننيس منوج يقوم بشنننكل أكبر على مبادئ النموكج 

التعديالت على كامل محاسنننننبة التحوط مع اسنننننتثناء تحوطات القيمة العادلة لمخاطر سنننننعر الفائدة ) التي يشنننننار اليوا  بـ 
 . فيما يتعل  بتحوطات القيمة العادلة، قد تستمر المنشأة بتطبي  متطلبات محاسبة التحوط  "التحوطات الكلية للقيمة العادلة"

ً حالي مجلس معايير المحاسننبة الدولي لكون م اسننتخدام يكا االسننتثناء بشننكل كبير نظرا ت . 39في معيار المحاسننبة الدولي ) ا
 يعالج حاليا محاسبة التحوط الكلية كمشروع منفصل.

 
 تاريخ السريان 

  "عقود 4للتقرير المالي )م. إال أن التعديالت على المعيار الدولي 2018يناير  1  9كان تاريو سريان المعيار الدولي )
  "عقود 4  "األدوات المالية" مع المعيار الدولي للتقرير المالي ) 9تطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي )تم  : التامين"

للمنشآت  ب صدار عقود  بالسماح  القائم 4م، والتعديالت على المعيار المالي )2016سبتمبر  12التامين" التي صدرت في 
  9  للتخفيف من بعض آثار تطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي )4ن ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )التامي

  "عقود التامين" الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي حيز 17قبل ان يدخل المعيار الدولي للتقرير المالي الجديد )
 التنفيك.
 

 تقدم التعديالت خيارين بديلين ويما:  
 

  :  حتى9تطبي  اعفاء م قت للمعيار الدولي للتقرير المالي ) -1
 

 تاريو سريان معيار التأمين الجديد أو   أ
 

المحاسبية  لمعاييرم او بعد يكا التاريو. يقترح مجلس ا2021يناير  1ب  فترات التقرير المالي السنوي التي تبدأ في 
  والمعيار الدولي للتقرير المالي 17الدولي تمديد االعفاء الم قت لتاريو سريان المعيار الدولي للتقرير المالي )

تتعل  بالموجودات  إضافيةفصاحات م. يناا حاجة إل2023يناير  1إلى   4  في المعيار الدولي للتقرير المالي )9)
مين ولم تطب  ألخيار متاح فقط للمنشآت التي ترتبط أنشطتوا بشكل دائم بالتالتأجيل. ان يكا ا ةالمالية خالل فتر

 :وأ.   سابقاً 9) ةرير المالياالمعيار الدولي للتق
 
استبعاد تأثيرات بعض الفروقات  يتم، المحددة ، بالنسبة للموجودات المالية 9تطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي ) -2

المحاسبية التي تظور قبل تطبي  معيار عقود التامين الجديد من الربح او الخسارة. خالل الفترة األولية توجد حاجة 
 إلفصاحات إضافية.
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(  (ب

 األدوات المالية )تتمة(  - 9المعيار الدولي للتقرير المالي      
 تاريخ السريان )تتمة(       

 
مقارنة القيمة الدفترية لمطلوبات الشركة الناشئة عن  م على2017يناير  1فصل في بداية قامت الشركة بتنفيك تقييم م

  )بما في كلا عناصر الودائع أو المشتقات الضمنية التي ال ترتبط 4العقود ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )
لشركة التي إجمالي القيمة الدفترية لمطلوبات ا ةمقارنمين   مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتوا، وبعقود التأ
إلى يكه التقييمات استطاعت الشركة تحديد أنوا  اً مين مع مجموع القيمة الدفترية لجميع مطلوباتوا. استنادأترتبط بالت

  حتى تاريو دخول 9م يل  لإلعفاء الم قت. وبالتالي، قررت الشركة تأجيل تطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي )
جيل فصاحات المطلوبة والتي تتعل  بالموجودات المالية خالل فترة التأتامين الجديد حيز التنفيك. ان اإلمعيار عقود ال

 مدرجة ضمن القوائم المالية للشركة.
 

 تقييم االثر
القوائم المالية إعتباراً من تاريو نشر يكه ،  9)المعيار الدولي للتقرير المالي  حالياً بتقييم أثر تطبي  وتنفيكالشركة  تقوم

 تأثر التصنيفاألولية الموجزة، لم يتم بعد تقييم األثر المالي لتطبي  المعيار بشكل كامل من قبل الشركة. تتوقع الشركة 
صدد إجراء ب  حيث أن الشركة ال زالت 9والقياس للموجودات المالية نتيجة لتطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي )

 مراجعة مفصلة.
 

 
 حكمه  في وما النقد -4

 تي:يتألف من اآلالتدفقات النقدية  في قائمةالمتضمن النقد وما في حكمه  نا 
  

 عمليات التأمين 

م9201ديسمبر  31      م2020 سبتمبر 30   

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 26,834  184,489 نقد لدى البنوا وفي الصندوق 

 
 عمليات المساهمين 

م    2020 سبتمبر 30  م2019ديسمبر  31    

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

نقد لدى البنوا   1,643  1,577 

 
 ودائع ألجل  

 عمليات التأمين 

م    2020 سبتمبر 30  م2019ديسمبر  31    

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 258,282  149,139 ودائع ألجل 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 

 النقد وما في حكمه )تتمة(  -4

 )تتمة(ودائع ألجل  

 
إن الودائع ألجل محتفظ بوا في البنوا التجارية باللاير السعودي وتستح  عمولة بسعر السوق السائد. الودائع ألجل لوا 

القيمة الدفترية لوكه الودائع ألجل بشكل معقول  إن تاريو استحقاق محدد يزيد عن ثالثة أشور وأقل من اثني عشر شور.
 يي القيم العادلة في تاريو التقرير.

 
 ، صافي معيدي تأمين مدينةذمم أقساط تأمين و -5

  يلي:  مام تتكونأن أقساط التأمين المدينة 
 م2019ديسمبر  31  م    2020 سبتمبر 30 
 )مراجعة   )غير مراجعة(    

 118,649  105,609 حملة وثائ  التأمين 
 4,688  6,872 مستح  من معيدي التأمين

 112,481  123,337 
  37,130)  (40,057) مخصص ديون مشكوا في تحصيلوا   

، صافي وذمم معيدي تأمين مدينةأقساط تأمين   72,424  86,207 

 
 استثمارات  -6

  تم تصنيف االستثمارات كما يلي:  

 التأمينعمليات  

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 
 )مراجعة   )غير مراجعة(    

 25,926  105,636  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 18,530  18,530 استثمارات محتفظ بوا حتى تاريو االستحقاق

 44,456  124,166 اإلجمالي

 
 عمليات المساهمين 

 م2019ديسمبر  31  م2020 سبتمبر 30 
 )مراجعة   )غير مراجعة(    

 54,912  56,919 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 1,923  1,923 استثمارات متاحة للبيع 

 18,449  18,449 استثمارات محتفظ بوا حتى تاريو االستحقاق 

 75,284  77,291 اإلجمالي
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 عمليات المساهمين 
م    2020 سبتمبر 30  م2019ديسمبر  31    
 )مراجعة   )غير مراجعة(    

 100,201  - ودائع ألجل



 

 

 التعاونيشركة سالمة للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(

 
 استثمارات )تتمة(  -6

 أ( استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 الحركة في استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كما يلي: 
 

التأمين عمليات    
م    2020 سبتمبر 30  م2019ديسمبر  31    

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   25,926  39,942 
 72,839  81,931 مشتريات خالل الفترة / السنة  
  83,434)  (4,643) استبعادات خالل الفترة / السنة 

 103,214  29,347 
  3,421)  2,422 التغيرات في القيمة العادلة   

النوائيالرصيد   105,636  25,926 

 
مصدر القيمة  

 العادلة
م    2020 سبتمبر 30 م2019ديسمبر  31    
 )مراجعة   )غير مراجعة(   

في إدارة محافظ محليةأسوم عادية محتفظ بوا   3,127  32,475 متداولة 

 
 وحدات في صنادي  سوق المال المحلية

صافي قيمة 
 55,994 )**  األصول

 
- 

 
 أوراق مالية محتفظ بوا في إدارة محافظ محلية

صافي قيمة 
 17,167 )**  األصول

 
22,799 

  105,636  25,926 

  
 عمليات المساهمين   
م    2020 سبتمبر 30  م2019ديسمبر  31    
 )مراجعة   )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   54,912  76,506 
  28,987)  - استبعادات خالل الفترة / السنة 

 54,912  47,519 

 7,393  2,007 التغيرات في القيمة العادلة 

النوائيالرصيد   56,919  54,912 

 
مصدر القيمة  

 العادلة
م    2020 سبتمبر 30 م2019ديسمبر  31    

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 20,846  22,761 متداولة  أسوم عادية محتفظ بوا في إدارة محافظ محلية* 
 

 وحدات في صنادي  العقار المحلية
صافي قيمة 
 10,041 األصول**

 
10,041 

 
 أوراق مالية محتفظ بوا في إدارة محافظ محلية*

صافي قيمة 
 24,117 األصول**

 
24,025 

 54,912  56,919  اإلجمالي 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 استثمارات )تتمة( -6

 استثمارات متاحة للبيع ب(       

 االستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:  رصيد الحركة في 
 

 عمليات المساهمين   
م    2020 سبتمبر 30  م2019ديسمبر  31    
 )مراجعة   )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   1,923  1,923 

النوائيالرصيد   1,923  1,923 

 
م: 2019ديسمبر  31ألف لاير سعودي ) 1,923المالية المتاحة للبيع الغير مدرجة تبلغ القيمة الدفترية لألوراق أ  

الوصول إلى قيمتوا العادلة بشكل يعتمد علي  وعدم  لعدم إمكانيةألف لاير سعودي  تم تقييموا بالتكلفة  1,923
 وجود اسواق يتم تداول االدوات المالية المماثلة لوا.

 
 ريخ االستحقاقاستثمارات محتفظ بها حتى تاج( 

 الحركة في االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق كما يلي: 
 

 عمليات التأمين   
م    2020 سبتمبر 30  م2019ديسمبر  31    
 )مراجعة   )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   18,530  28,627 
/ السنة االستثمارات التي تم استحقاقوا خالل الفترة  -  (10,097  

النهائيالرصيد   18,530  18,530 

 

 المساهمينعمليات  
م    2020 سبتمبر 30  م2019ديسمبر  31    
 )مراجعة   )غير مراجعة( 

اإلفتتاحيالرصيد   18,449  13,526 
 4,982  - المشتريات خالل الفترة / السنة

  59)  - إطفاء استثمارات محتفظ بوا حتى تاريو االستحقاق 

النهائيالرصيد   18,449  18,449 

 
ً * تدار وفق    لتقدير م سسة مالية محلية منظمة )"إدارة المحافظ الخاصة" . ا

 ** صافي قيمة األصول: صافي قيمة األصول كما أعلن مدير األصول.
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 ات الفنية ياالحتياط -7

 ات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط 7-1

 : يلي مامات يصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياط يتكون
 

م    2020 سبتمبر 30  م2019ديسمبر  31    

 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 38,953  25,223 المطالبات تحت التسوية

 130,586  111,074 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنوا 

 9,782   3,924  إحتياطي عجز أقساط تأمين

 6,259   5,223  احتياطيات فنية أخرى 

 145,444  185,580 

    يخصم: 

  8,745)  (10,010) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  -

حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة غير  -
  12,273)  (8,134)  المبلغ عنوا 

 (18,144)  (21,018  

 164,562  127,300 صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات 

 
 الحركة في األقساط غير المكتسبة  7-2
 تي: األقساط غير المكتسبة كاآلفي  الحركة     

 التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م  

(مراجعة)غير      

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

 207,820 (21,858) 229,678 الرصيد في بداية الفترة 

 287,476 (52,463) 339,939 األقساط المكتتبة خالل الفترة 

 (277,022) 49,189 (326,211) األقساط المكتسبة خالل الفترة 

 218,274 (25,132) 243,406 الرصيد في نواية الفترة 

 

 السنة المنتوية في 31 ديسمبر 2019م      

  )مراجعة   

 صافي معيدي التأمين اإلجمالي  

 273,954  13,139) 287,093 الرصيد في بداية السنة 

 454,199  49,305) 503,504 األقساط المكتتبة خالل السنة

  520,333) 40,586  560,919) األقساط المكتسبة خالل السنة 

 207,820  21,858) 229,678 الرصيد في نواية السنة 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - المالية األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم 
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 

 الوديعة النظامية  -8
م    2020 سبتمبر 30  م2019ديسمبر  31    
 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 37,500  37,500 الوديعة النظامية 

 37,500  37,500 
 

بما ك يداع إضافي من رأس المال المدفوع  ٪5لمتطلبات نظام التأمين في المملكة العربية السعودية اودعت الشركة وفقاً 
 37,5م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 37,5إلى  مليون لاير سعودي ليصل إجمالي المبلغ 12,5يعادل مبلغ 

م سسة لمستحقة على الوديعة النظامية العمولة بلغت المليون لاير سعودي  لدى بنا حددت  م سسة النقد العربي السعودي. 
مليون لاير سعودي  وإن يكه الوديعة  3,3م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3,6 مبلغالنقد العربي السعودي 

 وافقة من م سسة النقد العربي السعودي.النظامية غير متاحة للسحب بدون م
 

 التعهدات واإللتزامات المحتملة  -9

 : تياآل تتكون من التعودات واإللتزامات المحتملةإن   أ
م    2020 سبتمبر 30  م2019ديسمبر  31    
 )مراجعة   )غير مراجعة( 

 700  350 خطابات الضمان لصالح عمالء غير حكوميين
الويئة العامة للزكاة والدخلخطابات الضمان لصالح   9,500  9,500 

 9,850  10,200 
 

تخضنننع الشنننركة لإلجراءات القانونية في سنننياق األعمال العادية. لم يكن يناا أي تغيير في حالة اإلجراءات القانونية   ب
 . م2019 ديسمبر 31كما تم اإلفصاح عنوا في 

لاير ألف  700م: 2019لاير سنننننننعودي )ألف  350قدمت بنوا الشنننننننركة ضنننننننمانات للعمالء غير الحكوميين بقيمة   ج
مليون  9,5العامة للزكاة وضننريبة الدخل بمبلغ  كما قدمت ضننمان للويئةسننعودي  فيما يتعل  بالتأمين على السننيارات 

 .م2012م إلى 2008للسنوات  ويالزك مليون لاير سعودي  فيما يتعل  بالتقييم 9,5م: 2019لاير سعودي )
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  -10

 القيمة العادلة يي القيمة التي سوف يتم استالموا من بيع أصل أو دفعوا لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين
         بأحد األمرين التاليين: ملة تتمفي السوق في تاريو القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعا

 في السوق الرئيسي الكي يمكن الوصول إلي  للموجودات والمطلوبات، أو  -
 للموجودات و المطلوبات. صولفي غياب السوق الرئيسي ، في السوق األكثر مالئم  للو  -

 

 .الموجزة القوائم المالية األوليةة بوكه إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بوا ال تختلف جويرياً عن قيمتوا الدفتري
 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 تستخدم الشركة المستويات التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح عنوا:

أو ما يطابقوا التي يمكن للشنركة الوصنول إليوا في تاريو  المسنتوى األول: األسنعار المتداولة في سنوق نشنط لنفس األداة
 ;القياس 

 

المستوى الثاني: األسعار المتداولة في األسواق المالية النشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة أو أساليب تقييم أخرى تحدد 
 كافة مدخالتوا الوامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة، و 

  
 ساليب التقييم التي لم تحدد أي من مدخالتوا الوامة وفقاً لمعلومات السوق القابلة للمالحظة.  المستوى الثالث: أ

 

 القيمة الدفترية والقيمة العادلة (أ

يوضنننننننح الجدول التالي القيمة العادلة والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية، بما في كلا مسنننننننتوياتوا في 
ة لألدوات المالية المقاسننة بالقيمة العادلة. ال تتضننمن معلومات القيمة العادلة للموجودات التسننلسننل الورمي للقيمة العادل

 المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إكا كانت القيمة الدفترية تقريبا معقولة للقيمة العادلة.   
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

   القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة( -10

       القيمة الدفترية والقيمة العادلة )تتمة(  (أ

 القيمة العادلة عمليات التأمين 

 
 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

      م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

 105,636 - 73,161 32,475 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 32,475 73,161 - 105,636 

     لم يتم قياسها بالقيمة العادلة:موجودات مالية 

 18,530 - 18,530 - استثمارات محتفظ بوا حتى تاريو االستحقاق   

 - 18,530 - 18,530 

     

 القيمة العادلة  عمليات التأمين 

 
 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

      م )مراجعة 2019ديسمبر  31

     يتم قياسوا بالقيمة العادلة: موجودات مالية

 25,926 - 22,799 3,127 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

 3,127 22,799 - 25,926 

     بالقيمة العادلة: موجودات مالية لم يتم قياسوا

 18,530 - 18,530 - استثمارات محتفظ بوا حتى تاريو االستحقاق   

 - 18,530 - 18,530 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

20/41 



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )تتمة(  -10

        أ( القيمة الدفترية والقيمة العادلة )تتمة(

 القيمة العادلة عمليات المساهمين  

 
 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

      م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30

     موجودات مالية يتم قياسها بالقيمة العادلة:

 56,919 - 34,158 22,761 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   

 22,761 34,158 - 56,919 

     موجودات مالية لم يتم قياسها بالقيمة العادلة:

 18,449 - 18,449 - استثمارات محتفظ بوا حتى تاريو االستحقاق   

 - 18,449 - 18,449 

     

 القيمة العادلة  عمليات المسايمين 

 
 المستوى

 األول

 المستوى

 الثاني

 المستوى

 اإلجمالي الثالث

      م )مراجعة 2019ديسمبر  31

     موجودات مالية يتم قياسوا بالقيمة العادلة:

 54,912 - 34,066 20,846 استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل   -

 20,846 34,066 - 54,912 

     موجودات مالية لم يتم قياسوا بالقيمة العادلة:

 18,449 - 18,449 - استثمارات محتفظ بوا حتى تاريو االستحقاق    -

 - 18,449 - 18,449 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 
 

 القطاعات التشغيلية  -11

الداخلية حول مكونات الشركة التي يتم مراجعتوا بانتظام من قبل مجلس  يتم تحديد قطاعات التشغيل على أساس التقارير

 القرار التشغيلي من أجل تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائوا. إدارة الشركة لوظيفتوا كصانع

 

التي يتم تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقاً للشروط واألحكام التجارية العادية. تقاس إيرادات األطراف الخارجية 

. تتكون موجودات الموجزة يةفي قائمة الدخل األولالكي لمجلس إدارة الشركة بطريقة تتواف  مع كلا  عمل تقريريا

 ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية.

 

 م.2019ديسمبر  31لم تطرأ أي تغييرات على أسس التقسيم أو أسس القياس ألرباح أو خسائر القطاعات منك 

 

، المدينة معيدي التأمينكمم و ينأقساط التأمصافي ، جلألقصيرة اال تتضمن موجودات القطاعات النقد وما في حكم ، ودائع 

ً والموجودات األخرى، والمبالغ المستحقة من جو كات عالقة، االستثمارات و الممتلكات  اتالمصاريف المدفوعة مقدما

ال تتضمن مطلوبات القطاعات، مطالبات حملة الوثائ ، راجوا ضمن الموجودات غير الموزعة. والمعدات. وبالتالي تم إد

. وبالتالي تم إدراجوم ضمن التزامات منافع الموظفينو التأمين، مصاريف مستحقة والمطلوبات األخرى، لمعيديكمم دائنة 

 المطلوبات غير الموزعة.

 

ويتم مراقبتوا التشغيلي للقطاعات كات صلة ال يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة الى صانع القرار 

 على أساس مركزي.

 

المقدمة إلى مجلس إدارة الشنننننننركة للقطاعات التي يتم تقريريا عن مجموع الموجودات  معلومات قطاعات التشنننننننغيلإن 

الدخل مجموع إيراداتوا ومصاريفوا وصافي وم ، 2019ديسمبر  31م و 2020 سبتمبر 30في كما والمطلوبات للشركة 

 م كما يلي:2019 سبتمبر 30م و 2020 سبتمبر 30أشور المنتويتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشور 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 القطاعات التشغيلية )تتمة(  -11
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م2020 سبتمبر 30كما في    
 )غير مراجعة(

   عمليات التأمين  
 

 تأمين طبي
تأمين 
 أخرى مركبات

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 إجمالي المساهمين

       الموجودات 
حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 25,132 - 25,132  6,500  18,632 - المكتسبة
مطالبات الحصة معيدي التأمين من 

  10,010 -  10,010  10,503 (493) - تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 8,134 - 8,134 1,589  6,545 - المتكبدة غير المبلغ عنوا
 9,298 - 9,298 1,543 5,133 2,622 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين م جلة

 702,782  120,256 582,526    موجودات غير موزعة
 755,356 120,256 635,100    إجمالي الموجودات 

       المطلوبات
 243,406 - 243,406 11,952 189,555 41,899 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 3,848 - 3,848 -  2,140 1,708 عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة
 25,223 - 25,223  17,574 (2,118) 9,767 مطالبات تحت التسوية

عنواالمطالبات المتكبدة غير المبلغ   17,931 90,198 2,945 111,074 - 111,074 
 3,924 - 3,924 - - 3,924 إحتياطي عجز أقساط تأمين

 5,223 - 5,223 440  2,664 2,119 احتياطيات فنية أخرى 
 155,759 33,267 122,492    مطلوبات وفائض غير موزعة 

جمالي المطلوباتإ     515,190 33,267 548,457 

       
المساهمينحقوق         

  250,000  250,000 -    رأس المال 
نظامي ي حتياطإ     - 5,003  5,003  

 (47,304) (47,304) -    خسائر متراكمة

  207,699  207,699 -    إجمالي حقوق المساهمين  

إحتياطي إعادة قياس إلتزامات المنافع 
 المحددة المتعلقة بعمليات التأمين

   
(800) - (800) 

  206,899 207,699 (800)    إجمالي حقوق الملكية

 755,356 240,966 514,390    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 

 
 القطاعات التشغيلية )تتمة(   -11
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م )مراجعة 2019ديسمبر  31كما في    

   عمليات التأمين  
 

 تأمين طبي
تأمين 
 أخرى مركبات

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 إجمالي المسايمين

لموجودات ا        
األقساط غير حصة معيدي التأمين من 

 المكتسبة
 
- 

 
16,103 

 
5,755 

 
21,858 

 
- 

 
21,858 

مطالبات الحصة معيدي التأمين من 
 تحت التسوية

 
- 

 
- 

 
8,745 

 
8,745 

 
- 

 
8,745 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 المتكبدة غير المبلغ عنوا

 
- 

 
10,948 

 
1,325 

 
12,273 

 
- 

 
12,273 

م جلةتكاليف إقتناء وثائ  تأمين   3,234 4,602 1,197 9,033 - 9,033 
 690,312 218,076 472,236    موجودات غير موزعة

 742,221 218,076 524,145    إجمالي الموجودات

       
       المطلوبات

 229,678 - 229,678 9,589 161,020 59,069 أقساط تأمين غير مكتسبة
 3,401 - 3,401 1,549 1,852 - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 38,953 - 38,953 12,875 11,974 14,104 مطالبات تحت التسوية
 130,586 - 130,586 2,100 110,180 18,306 المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنوا

 9,782 - 9,782 544 - 9,238 احتياطي عجز أقساط تأمين
 6,259 - 6,259 1,004 3,661 1,594 احتياطيات فنية أخرى

 121,766 28,459 93,307    مطلوبات وفائض غير موزعة

 540,425 28,459 511,966    إجمالي المطلوبات 

       
       حقوق المساهمين

 250,000 250,000 -    رأس المال 
 5,003 5,003 -    االحتياطي النظامي 

  52,407)  52,407) -    خسائر متراكمة

 202,596 202,596 -    إجمالي حقوق المساهمين

إحتياطي إعادة قياس إلتزامات المنافع 
    المحددة المتعلقة بعمليات التأمين

 
(800  

 
- 

 
(800  

 201,796 202,596  800)    إجمالي حقوق الملكية

 742,221 231,055 511,166    إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
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 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م )غير مراجعة( 
 إجمالي أخرى تأمين مركبات تأمين طبي 

     إيرادات
 120,652 1,125 119,527 - فردي
 6,704 440 142 6,122 كبير

 6,380 2,138 1,026 3,216 متوسط
 9,703 2,865 1,622 5,216 صغير

 14,083 10 - 14,073 متنايية الصغر 
 157,522 6,578 122,317 28,627 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
     أقساط إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (441) (441) 
أجنبي  -  - (12,327) (3,882) (16,209) 
 - (12,327) (4,323) (16,650) 

فائض الخسارة مصاريف      
محلي -  (589) (26) (65) (680) 
أجنبي  -  (8,561) (1,623) (245) (10,429) 
 (9,150) (1,649) (310) (11,109) 

 129,763 1,945 108,341 19,477 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (41,813) (226) (33,944) (7,643) التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 87,950 1,719 74,397 11,834 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 1,805 789 1,016 - عموالت إعادة التأمين 
 4,425 2,148 267 2,010 إيرادات اكتتاب أخرى

 94,180 4,656 75,680 13,844 مجموع اإليرادات 
     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 85,612 388 63,446 21,778 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (17,450) (410) (5,635) (11,405) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 68,162 (22) 57,811 10,373 صافي المطالبات المدفوعة 

 (277) 1,251 (477) (1,051) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 
 (2,126) 246 342 (2,714) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنوا، صافي 

 65,759 1,475 57,676 6,608 صافي المطالبات المتكبدة
 (5,519) - (4,440) (1,079) التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين 

أخرىفنية التغير في احتياطيات   5 44 77 126 
 3,993 655 1,937 1,401 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين  

 17,419 33 14,404 2,982 مصاريف اكتتاب أخرى
 81,778 2,240 69,621 9,917 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

دخل االكتتاب صافي  3,927 6,059 2,416 12,402 
     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (292)    ديون مشكوا في تحصيلوا
 (18,984)    مصاريف عمومية وإدارية 

 2,306    ايرادات االستثمارات
 7,664    أرباح غير محققة من االستثمارات

 (9,306)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى
 3,096    صافي دخل الفترة قبل الزكاة

 (1,500)    الزكاة 
 1,596    صافي دخل الفترة

إلى عمليات التأمين  الفترة العائد دخلصافي      86 
المساهمين عمليات إلى  الفترة العائد صافي دخل     1,682 



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
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 لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م )غير مراجعة( 
 إيرادات

 تأمين طبي
تأمين 
 إجمالي أخرى مركبات

 239,764 2,703 237,061 - فردي
 22,616 3,380 5,779 13,457 كبير

 21,395 5,173 8,521 7,701 متوسط
 22,874 4,646 4,990 13,238 صغير

 33,290 507 3,272 29,511 متنايية الصغر 
 339,939 16,409 259,623 63,907 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
     أقساط إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (833) (833) 
أجنبي  -  - (25,953) (9,659) (35,612) 
 - (25,953) (10,492) (36,445) 

فائض الخسارة مصاريف      

محلي -  (588) (75) (132) (795) 
أجنبي  -  (9,862) (4,560) (801) (15,223) 
 (10,450) (4,635) (933) (16,018) 

 287,476 4,984 229,035 53,457 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (10,454) (1,618) (26,006) 17,170 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 277,022 3,366 203,029 70,627 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 5,174 2,489 2,685 - عموالت إعادة التأمين 
 5,310 2,148 1,152 2,010 إيرادات اكتتاب أخرى

 287,506 8,003 206,866 72,637  مجموع اإليرادات
     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 249,474 967 167,318 81,189 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (25,657) (476) (13,776) (11,405) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 223,817 491 153,542 69,784 صافي المطالبات المدفوعة 

 (14,995) 2,941 (13,599) (4,337) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 
 (15,373) 582 (15,580) (375) التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنوا، صافي 

 193,449 4,014 124,363 65,072 صافي المطالبات المتكبدة
 (5,858) (544) - (5,314) التغير في احتياطي عجز أقساط التأمين 

 (1,036) (564) (998) 526 أخرىفنية التغير في احتياطيات 
 13,438 1,763 6,991 4,684 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين  

 26,062 102 18,774 7,186 مصاريف اكتتاب أخرى
 226,055 4,771 149,130 72,154 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 61,451 3,232 57,736 483 صافي دخل االكتتاب
     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (2,927)    ديون مشكوا في تحصيلوا
 (61,021)    مصاريف عمومية وإدارية 

 8,460    ايرادات االستثمارات
 4,429    غير محققة من االستثمارات خسائر

 (51,059)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى
 10,392    صافي دخل الفترة قبل الزكاة 

 (4,500)    الزكاة 
 5,892    صافي دخل الفترة 

 (789)    إلى عمليات التأمين  الفترة العائد دخلصافي 
 5,103    المساهمين عمليات إلى  الفترة العائد صافي دخل



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
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 لفترة الثالثة أشور المنتوية في 30 سبتمبر 2019م )غير مراجعة  
 
 تأمين طبي 

تأمين 
 إجمالي أخرى مركبات

     إيرادات
 56,798 630 56,168 - فردي
 14,672 209 4,859 9,604 كبير

 5,988 2,654 3,081 253 متوسط
 6,477 1,255 4,999 223 صغير

 11,220 - - 11,220 متنايية الصغر 
 95,155 4,748 69,107 21,300 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
     أقساط إعادة التأمين المسندة 

 (146) (146) - -  يمحل -
أجنبي  -  - (6,663) (3,006) (9,669) 
 - (6,663) (3,152) (9,815) 

فائض الخسارة مصاريف      
يمحل -  - (39) - (39) 
أجنبي  -  (1,650) (938) (370) (2,958) 
 (1,650) (977) (370) (2,997) 

 82,343 1,226 61,467 19,650 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 25,384 (6) 16,518 8,872 التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 107,727 1,220 77,985 28,522 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 2,003 1,095 908 - عموالت إعادة التأمين 
 459 - 459 - إيرادات اكتتاب أخرى

 110,189 2,315 79,352 28,522 مجموع اإليرادات
     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 108,624 43 70,967 37,614 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (4,835) (40) (4,795) - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 103,789 3 66,172 37,614 صافي المطالبات المدفوعة 

 (10,176) 417 (6,848) (3,745) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 
 (4,955) 77 (7,481) 2,449 التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنوا، صافي 

 88,658 497 51,843 36,318 صافي المطالبات المتكبدة
 7,089 - - 7,089 التغيرات في احتياطي عجز أقساط تأمين

وثائ  تأمين   إقتناءتكاليف   1,510 3,994 650 6,154 
 3,577 80 1,626 1,871 مصاريف اكتتاب أخرى

 105,478 1,227 57,463 46,788 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
 4,711 1,088 21,889 (18,266) خسارة( / دخل االكتتابصافي )

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 2,736    ديون مشكوا في تحصيلوا

 (22,064)    مصاريف عمومية وإدارية 
 304    إيرادات االستثمارات

 (19,024)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى
 (14,313)    صافي الخسارة للفترة قبل الزكاة 

 (1,500)    الزكاة
 (15,813)    صافي الخسارة للفترة 

 -    الفترة العائد إلى عمليات التأمين  دخل
 (15,813)    المسايمين عمليات إلى  ةصافي خسارة الفترة العائد



 

 

 للتأمين التعاونيشركة سالمة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
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 لفترة التسعة أشور المنتوية في 30 سبتمبر 2019م )غير مراجعة  
 
 تأمين طبي 

تأمين 
 إجمالي أخرى مركبات

     إيرادات
 136,961 1,418 128,701 6,842 فردي
 96,190 2,869 42,541 50,780 كبير

 89,861 6,318 74,828 8,715 متوسط
 16,450 3,081 8,417 4,952 صغير

 44,100 803 14,160 29,137 متنايية الصغر 
 383,562 14,489 268,647 100,426 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
     أقساط إعادة التأمين المسندة 

محلي  -  - - (529) (529) 
أجنبي  -  - (26,955) (9,125) (36,080) 
 - (26,955) (9,654) (36,609) 

فائض الخسارة مصاريف      
محلي -  - (107) (25) (132) 
أجنبي  -  (3,300) (4,077) (923) (8,300) 
 (3,300) (4,184) (948) (8,432) 

 338,521 3,887 237,508 97,126 صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 58,828 (424) 68,948 (9,696) التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة، صافي

 397,349 3,463 306,456 87,430 صافي أقساط التأمين المكتسبة
 5,014 2,936 2,078 - عموالت إعادة التأمين 

اكتتاب أخرى إيرادات  - 1,566 - 1,566 
 403,929 6,399 310,100 87,430 مجموع اإليرادات

     

     تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 386,695 2,959 285,621 98,115 إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (12,492) (2,177) (10,315) - حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 374,203 782 275,306 98,115 صافي المطالبات المدفوعة 

 (12,189) 645 (10,048) (2,786) التغيرات في المطالبات تحت التسوية، صافي 
 (14,749) 143 (27,570) 12,678 التغيرات في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنوا، صافي 

 347,265 1,570 237,688 108,007 صافي المطالبات المتكبدة
 15,251 - - 15,251 التغيرات في احتياطي عجز أقساط تأمين

 21,985 1,708 15,335 4,942 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين  
 14,907 163 5,698 9,046 مصاريف اكتتاب أخرى

 399,408 3,441 258,721 137,246 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب
 4,521 2,958 51,379 (49,816) صافي )الخسارة( / دخل االكتتاب

     )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى
 (4,577)    ديون مشكوا في تحصيلوا
 (72,740)    مصاريف عمومية وإدارية 

 8,525    إيرادات االستثمارات
 (68,792)    إجمالي المصاريف التشغيلية األخرى

 (64,271)    صافي الخسارة للفترة قبل الزكاة
 (4,500)    الزكاة

 (68,771)    صافي الخسارة للفترة 
الفترة العائد إلى عمليات التأمين  دخلصافي      - 

المسايمين  عمليات إلى ةصافي خسارة الفترة العائد     (68,771) 



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 

 
  ذات عالقة  أطرافوأرصدة مع معامالت  -12

سيطرة  تحت الواقعة آتوالمنش للشركة العليا اإلدارة وموظفي والمدراء الم سسين المسايمين العالقة كات الجوات تمثل
 للشننروط وفقا العالقة كات األطراف تلا مع المعامالت جميع تتم .األطراف ي الء قبل من يام بشننكل تتأثر أو مشننتركة

الجويرية التي واألرصننندة فيما يلي أيم المعامالت  .إدارة الشنننركة ومجلس اإلدارة قبل من والمعتمدة واألحكام االعتيادية
 كات العالقة خالل الفترة: األطرافتمت مع 

 

 طبيعة المعاملة 
 التسعةمعامالت لفترة مبالغ ال

المنتهية في أشهر   
 

/)المستحق( كما في المدينالرصيد   

الشركات التي تسطير عليها 
األطرررراف ذات عرررالقررررة أو 
تسيطر عليها بشكل مشترك 

 هام بهاأو تتأثر بشكل 

 

سبتمبر 30  
م2020  

 سبتمبر 30
م2019  

 سبتمبر 30
م2020  

مبر ديس 31
م2019  

 )مراجعة  )غير مراجعة( )غير مراجعة  )غير مراجعة( 

     

 - - 95 - وثائ  تأمين مكتتبة رئيس مجلس اإلدارة

 
مدفوعات ومطالبات 

 - - (63) - مدفوعة

 - - 3,232 - االيجار المدفوع 
 

 في  تينالمنتوي تينعامالت مع أطراف كات عالقة خالل الفترمأي لدى الشنننننننركة وجد  يال ،عامالت أعالهفيما عدا الم *
 م.2019سبتمبر  30م و 2020سبتمبر  30

 
 :يلي الفترة كماموظفي اإلدارة خالل  كبارتعويضات 

 م2020 سبتمبر 30 
 )غير مراجعة(

 م2019 سبتمبر 30
 )غير مراجعة 

 3,960 2,293 رواتب ومزايا أخرى 

 347 1,225 مكافأة نواية الخدمة

 3,518 4,307 
   

 514 1,290 أعضاء مجلس اإلدارة  -مكافأة للمكلفين بالحوكمة 

 1,290 514 

 

 
 الزكاة    -13

 المحمل للفترة / للسنة (أ
 .حسب لوائح الزكاة وية بشكل رئيسي إلى تعديالتتعود الفروقات بين القوائم المالية والنتائج الزك

 
 حركة المخصص خالل الفترة / السنة 

 م2019ديسمبر  31 م2020 سبتمبر 30 

 )مراجعة  )غير مراجعة( 

 19,761 25,131 الرصيد االفتتاحي للفترة / السنة
لفترة / السنة عن االمحمل   4,500 6,000 

  630) - المدفوع خالل الفترة / السنة 

 25,131 29,631 الرصيد في نواية الفترة / السنة 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(

 
 )تتمة(الزكاة   -13 

 

 الوضع الزكوي  (ب

 .  م2019وحتى  م2008ديسمبر  31 إلىم 2007مايو  16قدمت الشركة اإلقرار الزكوي عن الفترة من 
 

م 2012م الى 2006ديسمبر  31م، أصدرت الويئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوية للسنوات من 2016خالل 
عترضت الشركة على يكه المطالبة امليون لاير سعودي لتلا السنوات.  13.7ستقطاع  بمبلغ اوطالبت بزكاة وضريبة 

وتعتقد اإلدارة أن نتيجة اإلعتراض ستكون في صالح الشركة. باإلضافة الى كلا فقد أصدرت الشركة خطاب ضمان 
مليون لاير سعودي مقابل  4,4مبلغ دفعت الشركة  .مليون لاير سعودي لصالح الويئة العامة للزكاة والدخل 9,5بمبلغ 

تعتقد الشركة بأن  ال حاجة لتكوين أي مخصصات إضافية  م.2016عام في عن السنوات السابقة ضريبة اإلستقطاع 
ً عتراضاالشركة قدمت م 2020خالل عام  لمواجوة اإللتزام تخاك االضريبية للمراجعة واللجان إلى على التقييم المككور  ا

  .يةبين الضراجلإلى األمانة العامة ل م2012إلى  م2006اعتراضوا للسنوات من رفع الشركة ب كما قامت .القرار
 

لعامة م حيث طالبت الويئة ا2014ديسمبر  31م، استلمت الشركة الربط الزكوي للسنة المنتوية في 2020خالل عام 
مليون لاير سعودي. اعترضت الشركة على يكه المطالبة وتعتقد اإلدارة أن  1.2بمبلغ  فروقات زكويةللزكاة والدخل ب

م حتى 2015استلمت الشركة الربوط الزكوية األولية للسنوات من  كمانتيجة اإلعتراض ستكون في صالح الشركة. 
سعودي وضريبة استقطاع  مليون لاير 12,6بمبلغ  فروقات زكويةلعامة للزكاة والدخل بم حيث طالبت الويئة ا2018
م. تنتظر الشركة الربوطات النوائية وتعتقد اإلدارة أنوا ستكون في 2018م إلى 2014مليون للسنوات من  4,9بمبلغ 

 صالح الشركة.

 
 رأس المال     -14

 مليون سنننوم عادي  قيمة السنننوم  25 إلىمقسنننم  سنننعوديمليون لاير  250المرخص والمصننندر سنننمال الشنننركة أيبلغ ر
 .سعوديلاير  10

 
 إدارة رأس المال   -15

 تقوم الشركة بتحديد األيداف للحفاظ على نسب رأس المال السليمة لدعم أيداف األعمال وزيادة القيمة العائدة للمسايمين.
 

تقوم الشركة ب دارة متطلبات رأس المال من خالل تحديد أوج  القصور بين مستويات رأس المال المصرح بوا والمطلوبة 
على أساس منتظم. يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق والمخاطر 

رأس المال أو تعديل  ، يمكن أن تقوم الشركة بتعديل مبلغ التوزيعات المتعلقة بأنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على ييكل 
 المدفوعة للمسايمين أو إصدار أسوم. 

 

 الفترةأوفت بمتطلبات االلتزام المتعلقة برأس المال المفروضة خارجيا خالل  في رأي مجلس اإلدارة، إن الشركة قد
 المالية.

 
 السهم  / )خسارة(  ربحية -16

على المتوسط المرجح لعدد األسوم  فترةللخسارة  ال)/  الدخلبتقسيم صافي  فترةلل واحتسابايتم السوم ربحية / )خسارة  
 .إن ربحية السوم المخفضة ال تنطب  على الشركة .السنة / فترةالمصدرة والقائمة لل
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - المالية األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم 
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 معلومات إضافية  -17

الموجزةقائمة المركز المالي األولية أ(    

 م )مراجعة(2019ديسمبر  31 م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30 

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       الموجودات

 28,411 1,577 26,834 186,132 1,643 184,489 النقد وما في حكم 

 358,483 100,201 258,282 149,139 - 149,139 ودائع ألجل  

 86,207 - 86,207 72,424 - 72,424 أقساط تأمين وكمم معيدي تأمين مدينة، صافي

 21,858 - 21,858 25,132 - 25,132 حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة 

 8,745 - 8,745 10,010 - 10,010 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

متكبدة غير المطالبات الحصة معيدي التأمين من 
 12,273 - 12,273 8,134 - 8,134 مبلغ عنوا 

وثائ  تأمين م جلة  إقتناءتكاليف   9,298 - 9,298 9,033 - 9,033 

 119,740 75,284 44,456 201,457 77,291 124,166 إستثمارات

 12,979 12,979 - 120,710 120,710 - مبالغ مستحقة من عمليات التأمين 

 11,359 186 11,173 15,666 186 15,480 مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

 26,936 - 26,936 23,527 - 23,527 أصول ح  استخدام، بالصافي

 12,044 - 12,044 8,325 - 8,325 ممتلكات ومعدات، بالصافي 

ملموسة، بالصافي موجودات غير  4,976 - 4,976 6,304 - 6,304 

 37,500 37,500 - 37,500 37,500 - وديعة نظامية 

 3,328 3,328 - 3,636 3,636 - نظاميةوديعة  على عمولة مستحقة

 635,100 240,966 876,066 524,145 231,055 755,200 

 ً   12,979)  12,979) - (120,710) (120,710) - : حكف العمليات المتداخلة ناقصا

 742,221 218,076 524,145 755,356 120,256 635,100 إجمالي الموجودات
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 التعاونيشركة سالمة للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 )تتمة(          إضافيةمعلومات  -17

أ( قائمة المركز المالي األولية الموجزة )تتمة(           

   

م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30  م )مراجعة(9201ديسمبر  31   

 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 

 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 

 المجموع

       المطلوبات

 13,943 - 13,943 19,332 - 19,332 مطالبات مستحقة لحملة وثائ  التأمين

اخرىمصاريف مستحقة ومطلوبات   41,953 - 41,953 23,627 - 23,627 

 23,703 - 23,703 23,585 - 23,585 التزامات االيجار

 7,811 - 7,811 13,551 - 13,551 كمم معيدي تأمين دائنة

 229,678 - 229,678 243,406 - 243,406 اقساط تأمين غير مكتسبة

 3,401 - 3,401 3,848 - 3,848 عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة

 38,953 - 38,953 25,223 - 25,223 مطالبات تحت التسوية

 130,586 - 130,586 111,074 - 111,074 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنوا

 9,782 - 9,782 3,924 - 3,924 احتياطي عجز أقساط تأمين 

 6,259 - 6,259 5,223 - 5,223 إحتياطيات فنية أخرى

 12,979 - 12,979 120,710 - 120,710 مستح  إلى عمليات المسايمين 

 9,688 - 9,688 8,747 - 8,747 إلتزامات منافع الموظفين 

 14,535 - 14,535 15,324 - 15,324 توزيع فائض مستح  

 25,131 25,131 - 29,631 29,631 - مخصص الزكاة

 3,328 3,328 - 3,636 3,636 - عمولة مستحقة إلى م سسة النقد العربي السعودي

 635,900 33,267 669,167 524,945 28,459 553,404 

ً ناقص   12,979) -  12,979) (120,710) - (120,710) : حكف العمليات المتداخلةا

 540,425 28,459 511,966 548,457 33,267 515,190 إجمالي المطلوبات

       

       حقوق المساهمين

 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - رأس المال
 5,003 5,003 - 5,003 5,003 - احتياطي نظامي

  52,407)  52,407) - (47,304) (47,304) - خسائر متراكمة

 202,596 202,596 - 207,699 207,699 - إجمالي حقوق المساهمين

 إحتياطي إعادة قياس إلتزامات المنافع المحددة
  800) -  800) (800) - (800) بعمليات التأمين ةالمتعلق

 201,796 202,596  800) 206,899 207,699 (800) إجمالي حقوق الملكية

 742,221 231,055 511,166 755,356 240,966 514,390 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 10,200 9,500 700 9,850 9,500 350 التعودات واإللتزامات المحتملة
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 للتأمين التعاونيشركة سالمة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

        )تتمة(    إضافيةمعلومات  -17

   الموجزةقائمة الدخل األولية ب(   
أشهر المنتهية في الثالثة   

م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30  م )غير مراجعة(1920 سبتمبر 30   

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       االيرادات
 95,155 - 95,155 157,522 - 157,522 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

       
       أقساط إعادة التأمين المسندة

محلي  -  (441) - (441) (146) - (146) 
أجنبي  -  (16,209) - (16,209) (9,669) - (9,669) 

 (16,650) - (16,650) (9,815) - (9,815) 
فائض الخسارة مصاريف        

محلي  -  (680) - (680) (39) - (39) 
أجنبي  -  (10,429) - (10,429) (2,958) - (2,958) 

 (11,109) - (11,109) (2,997) - (2,997) 

 82,343 - 82,343 129,763 - 129,763 صافي اقساط التأمين المكتتبة

في اقساط التامين غير المكتسبة، بالصافي  التغير  (41,813) - (41,813) 25,384 - 25,384 

 107,727 - 107,727 87,950 - 87,950 صافي اقساط التأمين المكتسبة
 2,003 - 2,003 1,805 - 1,805 عموالت إعادة التأمين 
 459 - 459 4,425 - 4,425  ايرادات إكتتاب اخرى

 110,189 - 110,189 94,180 - 94,180 مجموع اإليرادات

       
       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 108,624 - 108,624 85,612 - 85,612 اجمالي المطالبات المدفوعة

 (4,835) - (4,835) (17,450) - (17,450) حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 103,789 - 103,789 68,162 - 68,162 صافي المطالبات المدفوعة
 (10,176) - (10,176) (277) - (277) في المطالبات تحت التسوية، بالصافي  التغير

في المطالبات المتكبدة غير مبلغ عنوا،  التغير
 (4,955) - (4,955) (2,126) - (2,126) بالصافي

 88,658 - 88,658 65,759 - 65,759 صافي المطالبات المتكبدة 

 7,089 - 7,089 (5,519) - (5,519) التغير في احتياطي عجز أقساط تأمين

 - - - 126 - 126 التغير في احتياطيات فنية أخرى

 6,154 - 6,154 3,993 - 3,993 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين

 3,577 - 3,577 17,419 - 17,419 مصاريف اكتتاب أخرى

 105,478 - 105,478 81,778 - 81,778 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

 4,711 - 4,711 12,402 - 12,402 صافي دخل االكتتاب
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 التعاونيشركة سالمة للتأمين 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 )تتمة(          إضافيةمعلومات  -17

ب( قائمة الدخل األولية الموجزة )تتمة(      
   

أشهر المنتهية فيالثالثة    

م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30  م )غير مراجعة( 2019 سبتمبر 30   

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

الديون المشكوا في رد مخصص  /  مخصص)
 2,736 - 2,736 (292) - (292) تحصيلوا

 (22,064) (351) (21,713) (18,984) (404) (18,580) مصاريف عمومية وإدارية

 304 (905) 1,209 2,306 593 1,713 االستثمارات إيرادات

 - - - 7,664 3,762 3,902 أرباح غير محققة من إٍستثمارات

 (19,024) (1,256) (17,768) (9,306) 3,951 (13,257) إجمالي )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

قبل الزكاة الدخل/  صافي )الخسارة(  (855) 3,951 3,096 (13,057) (1,256) (14,313) 

 (1,500) (1,500) - (1,500) (1,500) - الزكاة

بعد الزكاة الدخل/  صافي )الخسارة(  (855) 2,451 1,596 (13,057) (2,756) (15,813) 

 15,813 2,756 13,057 (1,682) (2,451) 769 المحول إلى المسايمين 

 - - - (86) - (86) صافي النتائج من عمليات التأمين

       

)خسارة( السهم )باللاير السعودي / ربحية 
 للسهم الواحد(

      

 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - )باآلالف  المتوسط المرجح لعدد األسوم القائمة

 (0,63) (0,63) - 0.07 0.07 - )خسارة( السهم األساسية والمخفضة / ربحية
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 
 )تتمة(         إضافيةمعلومات  -17

ج( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة                   
   

أشهر المنتهية في الثالثة   

)غير مراجعة( م2020 سبتمبر 30    م )غير مراجعة(9201 سبتمبر 30 

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 (15,813) (15,813) - 1,596 1,682 (86) لفترةلدخل ال /خسارة  الصافي )

خرالدخل الشامل اآل  - - - - - - 

للفترة  الشامل دخلال /خسارة( ال)إجمالي   (86) 1,682 1,596 - (15,813) (15,813) 
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 سالمة للتأمين التعاونيشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 )تتمة(           إضافيةمعلومات  -17

   ( قائمة الدخل األولية الموجزةد  
أشهر المنتهية في التسعة   

م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30  م )غير مراجعة(2019 سبتمبر 30   

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       االيرادات
 383,562 - 383,562 339,939 - 339,939 اجمالي اقساط التامين المكتتبة 

       
       أقساط إعادة التأمين المسندة

محلي  -  (833) - (833) (529) - (529) 
أجنبي  -  (35,612) - (35,612) (36,080) - (36,080) 

 (36,445) - (36,445) (36,609) - (36,609) 
فائض الخسارة مصاريف        

محلي  -  (795) - (795) (132) - (132) 
أجنبي  -  (15,223) - (15,223) (8,300) - (8,300) 

 (16,018) - (16,018) (8,432) - (8,432) 

 338,521 - 338,521 287,476 - 287,476 صافي اقساط التأمين المكتتبة
في اقساط التامين غير المكتسبة،  التغير

 58,828 - 58,828 (10,454) - (10,454) بالصافي 

 397,349 - 397,349 277,022 - 277,022 صافي اقساط التأمين المكتسبة
 5,014 - 5,014 5,174 - 5,174 عموالت إعادة التأمين 
 1,566 - 1,566 5,310 - 5,310  ايرادات إكتتاب اخرى

 403,929 - 403,929 287,506 - 287,506 مجموع اإليرادات

       
       تكاليف ومصاريف اإلكتتاب
 386,695 - 386,695 249,474 - 249,474 اجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 (12,492) - (12,492) (25,657) - (25,657) المدفوعة

 374,203 - 374,203 223,817 - 223,817 صافي المطالبات المدفوعة
في المطالبات تحت التسوية،  التغير

 (12,189) - (12,189) (14,995) - (14,995) بالصافي 
في المطالبات المتكبدة غير مبلغ  التغير

 (14,749) - (14,749) (15,373) - (15,373) عنوا، بالصافي

 347,265 - 347,265 193,449 - 193,449 صافي المطالبات المتكبدة 

 15,251 - 15,251 (5,858) - (5,858) التغير في احتياطي عجز أقساط تأمين

أخرى فنية التغير في احتياطيات  (1,036) - (1,036) - - - 

 21,985 - 21,985 13,438 - 13,438 تكاليف إقتناء وثائ  تأمين

 14,907 - 14,907 26,062 - 26,062 مصاريف اكتتاب أخرى 

 399,408 - 399,408 226,055 - 226,055 مجموع تكاليف ومصاريف االكتتاب

 4,521 - 4,521 61,451 - 61,451 صافي دخل االكتتاب
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 )تتمة(          إضافيةمعلومات  -17

األولية الموجزة )تتمة(( قائمة الدخل د      
   

 أشهر المنتهية في التسعة 

 م )غير مراجعة(2019 سبتمبر 30 م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30 

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

       )مصاريف( / إيرادات تشغيلية أخرى

 (4,577) - (4,577) (2,927) - (2,927) في تحصيلوا مخصص الديون المشكوا

 (72,740) (861) (71,879) (61,021) (1,657) (59,364) مصاريف عمومية وإدارية 

 8,525 7,077 1,448 8,460 2,152 6,308 االستثمارات  إيرادات

 - - - 4,429 2,007 2,422 أرباح غير محققة من إٍستثمارات

 (68,792) 6,216 (75,008) (51,059) 2,502 (53,561) إيرادات تشغيلية أخرىإجمالي )مصاريف( / 

 (64,271) 6,216 (70,487) 10,392 2,502 7,890 صافي الدخل / )الخسارة( قبل الزكاة

 (4,500) (4,500) - (4,500) (4,500) - الزكاة

 (68,771) 1,716 (70,487) 5,892 (1,998) 7,890 صافي الدخل / )الخسارة( بعد الزكاة

 68,771 (1,716) 70,487 (5,103) 1,998 (7,101) المحول إلى المسايمين 

 - - - 789 - 789 صافي النتائج من عمليات التأمين 

       

)خسارة( السهم )باللاير السعودي / ربحية 
 للسهم الواحد(

      

 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - المتوسط المرجح لعدد األسوم القائمة )باآلالف 

 (2,75) (2,75) - 0,20 0,20 - )خسارة( السهم األساسية والمخفضة  /ربحية

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

37/41 



 

 

 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(

 
 

 )تتمة(         إضافيةمعلومات  -17

( قائمة الدخل الشامل األولية الموجزة          ـه      
   

 أشهر المنتهية في التسعة 

 م )غير مراجعة( 2019 سبتمبر 30 م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30 

عمليات  
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

 (68,771) (68,771) - 5,892 5,103 789 لفترةلخسارة  ال) /دخل الصافي 

 - - - - - - ىخراأل ةالشامل)الخسارة(  /الدخل 

الشاملة للفترة  (الخسارة)إجمالي الدخل /   789 5,103 5,892 - (68,771) (68,771) 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 

 )تتمة(         إضافيةمعلومات  -17

  و( قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة          
 أشهر المنتهية في  التسعةفترة  
م )غير مراجعة(2020 سبتمبر 30  م )غير مراجعة(2019 سبتمبر 30   
 
 

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

عمليات 
 التأمين

عمليات 
 المساهمين

 
 المجموع

األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من         
 (64,271) (64,271) - 10,392 9,603 789 الفترة قبل الزكاة               خسارةدخل / )صافي 

       تعديالت للبنود الغير نقدية:
ممتلكات ومعداتاستوالا   3,840 - 3,840 3,727 - 3,727 

 1,246 - 1,246 1,328 - 1,328 إطفاء الموجودات غير الملموسة 
 259 162 97 - - - إطفاء استثمارات محتفظ بوا حتى تاريو االستحقاق

 4,577 - 4,577 2,927 - 2,927 مخصص ديون مشكوا في تحصيلوا
 (58) (3,821) 3,763 (4,429) (2,007) (2,422) غير محققة من استثمارات خسائر  / )أرباح 

 (4,091) (1,083) (3,008) - - - محققة من االستثمارات  أرباح(
 (1,863) - (1,863) - - - التزامات منافع موظفين

 6,462 7,596 14,058 8,539 (69,013) (60,474) 
       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 28,691 - 28,691 10,856 - 10,856 اقساط تامين وكمم معيدي تأمين مدينة
 (8,266) - (8,266) (3,274) - (3,274) حصة معيدي التأمين من االقساط غير المكتسبة 
 4,201 - 4,201 (1,265) - (1,265) حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 (511) - (511) 4,139 - 4,139 متكبدة غير مبلغ عنوا المطالبات الحصة معيدي التأمين من 
 3,632 - 3,632 (265) - (265) تكاليف إقتناء وثائ  تأمين م جلة 

 4,521 (93) 4,614 (4,307) - (4,307) مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
 27,125 - 27,125 (118) - (118) التزامات االيجار الزيادة في 

 (496) (496) - (308) (308) - عمولة مستحقة على وديعة نظامية
 9,259 - 9,259 5,389 - 5,389 مطالبات مستحقة لحملة وثائ  التأمين
 (11,661) - (11,661) 18,326 - 18,326 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 726 - 726 5,740 - 5,740 كمم معيدي تأمين دائنة
 (50,562) - (50,562) 13,728 - 13,728 اقساط تأمين غير مكتسبة 

 841 - 841 447 - 447 عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة 
 (16,389) - (16,389) (13,730) - (13,730) مطالبات تحت التسوية 

متكبدة غير المبلغ عنوا مطالبات   (19,512) - (19,512) (14,238) - (14,238) 
 15,251 - 15,251 (5,858) - (5,858) احتياطي عجز أقساط تأمين

أخرى فنيةاحتياطيات   (1,036) - (1,036) - - - 
مستحقة إلى م سسة النقد العربي السعودي     ةعمول  - 308 308 - 496 496 

 (630) (630) - - - - الزكاة المدفوعة
 - - - (941) - (941) التزامات منافع الموظفين المدفوعة

التشغيليةاألنشطة  (المستخدم في) / الناتج من صافي النقد  14,781 7,596 22,377 1,252 (69,736) (68,484) 
       

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  
 (124,982) (4,982) (120,000) (81,931)  - (81,931) شراء استثمارات 

 141,962 3,672 138,290  4,643  - 4,643 المحصل من بيع استثمارات 
 (101,148) (101,148) - (150,000) (100,000) (50,000) جل ألإستثمار في ودائع 

 199,886 99,507 100,379  359,344  200,201 159,143 المحصل من ودائع ألجل
صافي -أصول ح  استخدام   3,409 - 3,409 (28,387) - (28,387) 

 (2,610) - (2,610) (121) - (121) شراء ممتلكات ومعدات 
غير ملموسة وجوداتشراء م   - - - (835) - (835) 

 83,886 (2,951) 86,837 135,344 100,201 35,143 االستثمارية األنشطة )المستخدم في( / من الناتج النقد صافي
       

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 - 69,188 (69,188) - (107,731) 107,731 المستح  إلى عمليات المسايمين 

 - 69,188 (69,188) - (107,731) 107,731 األنشطة التمويلية في( )المستخدم / من الناتج النقد صافي
 15,402 (3,499) 18,901 157,721 66 157,655 صافي التغير في النقد وما في حكم  
 86,869 5,077 81,792 28,411 1,577 26,834 النقد وما في حكم  في بداية الفترة 

 102,271 1,578 100,693 186,132 1,643 184,489 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 دمج عمليات التأمين وعمليات المساهمين -18

الحالية. يكه التغييرات تم تلخصيوا كما يو موضح  الفترةتواف  مع عرض تعوا لمتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة وج
 واف  مع متطلبات م سسة النقد العربي السعودي: تأدناه، لت

  األولية الموجزة ، وقائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة المالي األولية الموجزة، قائمة الدخلفي الساب  قائمة المركز
ً لعرضالتي وبشكل منفصل لكل من عمليات التأمين وعمليات المسايمين  واتم عرض قائمة المركز  تم دمجوا معا

 . األولية الموجزة ات النقديةوقائمة التدفقاألولية الموجزة المالي األولية الموجزة، قائمة الدخل 

  بشكل منفصل في قائمة مركز وعمليات المسايمين التي سب  عرضوا عمليات التأمين  "المستح  إلى / من"أن المبلغ
  . 17)إيضاح  يتم إستبعادياالمالي، واألن 

 بشكل منفصل  التأمين وتعرضعمليات بين عمليات المسايمين و 90/10بنسبة  حصة فائض عمليات التأمين موزعة
  . 17في قائمة الدخل األولية )إيضاح  فكمصرو

 
 "(19-تأثير فيروس كورونا المستجد )"كوفيد -19

"  على أن  وباء اعترافا بانتشاره 19-، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )"كوفيدم2020مارس  11في 
ً  الوباءالسريع في جميع أنحاء العالم. وقد أثر يكا  على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في كلا المملكة العربية  أيضا

المملكة العربية السعودية على  قامتالسعودية. اتخكت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. 
ليات اإلغالق وفرضت عم قواعد إرشادية حول التباعد اإلجتماعي، وأصدرت أراضيوا حدود غالق بوج  الخصوص 

 على مستوى الدولة. الكامل وحظر التجول
 

وما يترتب على كلا من  ،نشاطوا الشركة تمارس حيث المملكة العربية السعوديةفي  19-نتشار فيروس كوفيدإل كنتيجة
استباقي ثر على عملياتوا بشكل األ، قامت إدارة الشركة بتقييم تلا األسواقتعطل لألنشطة االجتماعية واالقتصادية في 

 لضمان: اإلستباقية والتدابير الوقائيةواتخكت سلسلة من اإلجراءات 
 
 و وظفيوا والمجتمع األوسع حيث تعملصحة وسالمة م -
 .  وبقاءه محمياً وسليم استمرارية اعمالوا في جميع أنحاء المملكة -
 

، ف ن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بالحكم الوام والوضع سريع التطور وحاالت عدم وكما يو الحال مع أي تقدير
التأكد المحيطة باستمرارية وشدة الوباء، وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلا المتوقعة. إن تأثير يكه البيئة االقتصادية 

 تقييم موقفوا والتأثير المرتبط بوا على أساس منتظم. ، وستواصل الشركة إعادةمبني على التقديراتغير الم كدة 
 

 االحتياطيات الفنية للقطاع الطبي 
استنادا إلى تقييم اإلدارة، تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين 

)مطالبات العالج  الطبيةالشركة انخفاضا في المطالبات ، شودت الخطرقد ساعد في الحد من أي تأثير سلبي. خالل 
 المطالبات. فياالختيارية وغير المزمنة بشكل رئيسي  مما أدى إلى انخفاض 

 
 االحتياطيات الفنية لتأمين السيارات

 م2020يو ما 8)"التعميم"  بتاريو  189، أصدرت م سسة النقد العربي السعودي التعميم 19-لوباء كوفيدا كنتيجة إلنتشار
تمديد بشركات التأمين  علىالتعميم  نصخرى، األمور األإلى جميع شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين 

لمدة شورين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية  المركبات الفرديةفترة صالحية جميع الوثائ  الحالية للتأمين على 
 يكا التعميم. إصدار المكتتبة في غضون شور واحد من بالتجزئة سيارات الجديدةالأمين لمدة شورين لجميع وثائ  ت
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 شركة سالمة للتأمين التعاوني
 )شركة مساهمة سعودية(

 

 )تتمة( - إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
 م2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  والتسعةلفترتي الثالثة أشهر 

 )ألف لاير سعودي(
 
 

 "( )تتمة(19-تأثير فيروس كورونا المستجد )"كوفيد  -19

من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد  العديدناقشت اإلدارة باإلشتراا مع الخبير االكتواري المعين 
شورين في وثائ  تأمين السيارات بمثابة وثيقة جديدة وتسجيل احتياطي عجز أقساط التأمين بناء على المطالبات المتوقعة 

 ديديا لفترة الشورين.مللفترة التي تم ت
 

على اعتبار أثر األرباح  شوراً  12اله، يتم اكتساب القسط على مدى تأمين الجديدة الصادرة وفقا للتعميم أعالبالنسبة لوثائ  
م 2020 سبتمبر 30شورا ال تعتبر جويرية من قبل اإلدارة للفترة المنتوية في  14على مدى فترة التغطية، أي اعتبار أن 

 والفترات الالحقة.
 

 ً ً  ، أجرت الشركة تقييماً على األصول المالية للشركة 19-يدألي تأثيرات محتملة لوباء كوف تحسبا لسياستوا المحاسبية  وفقا
صل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية التي يل موضوعي على وجود انخفاض قيمة ألتحديد ما إكا كان يناا دل

 ، تشمل يكه العوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمدينين،أدوات الدين -انخفضت قيمتوا. بالنسبة لألصول المالية 
إلفالس أو إعادة ييكلة مالية أخرى، تعرض المصدرين والمدينون لوالتخلف عن السداد أو التأخر في السداد، واحتمال 

 .إلو...
 

على نتائج    لم يكن ل  تأثير جويري19-كوفيدبأن جائحة فايروس كورونا )بناًء على تلا التقييمات تعتقد إدارة الشركة 
إدارة الشركة مستمرة في متابعة إن  .م2020 سبتمبر 30أشور المنتويتين في  والتسعةأعمال الشركة لفترتي الثالثة أشور 

 .جراء أي تأثيرات على أنشطتوا الموقف بدقة
   

 
 أرقام المقارنة -20

  تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة السابقة لتتواف  مع عرض الفترة الحالية.
 

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -21

 .   م2020نوفمبر  5يـ المواف  1442ربيع األول  19من قبل مجلس اإلدارة بتاريو الموجزة تم اعتماد القوائم المالية األولية 
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